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Ведучий 1. «Де розумом не дійду, то в книжці знайду», - так говорить 

народна мудрість. Люди завжди зверталися до книги «для розуму і для душі», 

любили і поважали книгу наші предки. «З ручаїв - ріки , з книжок – знання», - 

казали вони.  

Зверніть увагу, шановні друзі, на красиві і розумні книги, які поповнять 

скарбницю ваших знань і допомогли нам скласти цікаві повідомлення та 

запитання для вікторин (юнацтву пропонується викладка літератури «Де 

розумом не дійду, то в книжці знайду»). 

 А ще в народі говорили: «Знайко біжить, а незнайко лежить». Тож на 

старт! Інтелект-змагання розпочинається. 

Ведучий 2. 

1. Які тварини сплять з розплющеними очима?   (Риби, змії) 

2. Які птахи до нас прилітають першими?  (Шпаки, зяблики) 

3. Чи буває пташине молоко?                     (Буває, у голубів) 

4. Чи вміють слони плавати?                                     (Вміють) 

5. Які птахи не літають?                             (Страуси, пінгвіни) 

6. Які комахи одомашнені людиною?                       (Бджоли) 

7. Чиї пісні співає шпак?  

                                       (І свої, і чужі, тому, що має здатність імітувати голоси, 

як пташині, так і людські) 

8. Яка тварина спить головою вниз?                          (Кажан) 

9. Як називається зовсім ще маленька собачка?    (Цуценя) 

10. Птаха-стукач?                                                         (Дятел) 

Ведучий 1. 

11. Яку квітку вважають королевою квітів?             (Троянду) 

12. Які дерева називають патріархами наших лісів?   (Дуби) 

13. У якої тварини серце важить одну тону? 

                                                                         (У синього кита) 

14. Чи будують наші птахи гнізда у теплих країнах?        (Ні) 

15. Яку воду п`ють морські птахи?                           (Морську) 

 

16. Які дерева не дають тіні?  

( Евкаліпти, бо їхнє листя повертається до сонця так, щоб кожен листочок був 

повернутий до сонця своїм ребром) 

17. Які дерева мають «підживлюючі» властивості?  

                           (Дуб, клен, сосна, акація, береза, горобина) 

18. Які дерева мають відмотувальні властивості?  

     (Осика, тополя, верба, ялина, черемха, каштан кінський) 

19. Яким овочем у давнину карали лінивих учнів? 
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                                                                                   (Горохом) 

Ведучий 2. А  зараз ми пограємо в гру «вірю-не-вірю». Ми будемо 

розповідати вам історії, а ви скажете, чи вірите в ці байки… 

Чи вірите ви в те, що кальмари вміють літати?  

Ні? Помиляєтесь. Рятуючись від переслідування, кальмари вистрибують із води 

в повітря і можуть пролетіти декілька десятків метрів. 

Ведучий 1.  Чи вірите ви в те, що жаби вміють літати? 

Не вірите? А дарма. Веслонога жаба, яка мешкає на деревах, під час небезпеки 

стрибає з висоти прямо вниз. Але не падає, а плавно планерує на землю. У 

цьому їй допомагають великі перетинки між пальцями. 

Ведучий 2. Чи вірите ви, що морська свинка може переплисти море? 

 Ні? І правильно. Ця пухнаста тваринка не має нічого спільного ані з морем, ані 

з свинями. «Морською» вона стала тільки тому, що перших свинок до Європи 

завезли моряки. Насправді ж вона - заморська.  

Ведучий 1.  Чи вірите ви в те, що риби і жаби можуть дощем падати з 

неба? 

Хоча це й дуже рідкісне явище, все ж буває. «Рибний» дощ трапляється тоді, 

коли смерч засмоктує у свою воронку воду разом з усіма її мешканцями. Коли 

його сила зменшується, все це випадає на землю. 

Ведучий 2. Уявіть собі таку картину: ховаючись від дощу, ви попросили 

притулку в невеличкому будиночку, стіни якого обмазані глиною. Дощ не 

вщухав кілька годин, ви вийшли з дому, щоб подивитись, чи скоро він 

закінчиться, і раптом побачили, як із стін виплигують живі риби. Чи може таке 

бути? 

 Виявляється, водні жителі здатні і на такі фокуси. Риби, які вилазять просто із 

стін, - це один з видів вугрів, які мешкають в Африці. Коли настає сухий сезон, 

озера пересихають, і риби занурюються глибоко в мул. Місцеві жителі беруть 

глину, аби побудувати будинки, і в деякі її шматки потрапляють вугри. Коли на 

стіни падають дощові краплі, глина пом`якшується, вугри оживають і 

прямують до озера. 

 

Ведучий 1. Пропонуємо вікторину з географії. 

1. Найбільший материк Землі?                                 (Євразія) 

2. Найміцніший природний мінерал?                          (Алмаз) 

3. Острів ананасів?                                              (Мадагаскар) 

4. Першу навколосвітню подорож здійснив...? 

                                                                                 (Магеллан) 

5. Найдовша ріка світу?                                                    (Ніл) 

6. Яку країну в давнину називали «дарунок Нілу»?  (Єгипет) 
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7. Що стало б із Землею, якби Сонце перестало 

притягувати її?                                       (полетіла б у Космос) 

8. На якому материку немає жодної річки?       (Антарктиді) 

Ведучий 2. 

9. Найпоширеніший метал земної кори?               (Алюміній) 

10. Пустеля в Азії, яка дала назву смачним цукеркам? 

                                                                                  (Каракуми) 

11. Місто в Україні, назване іменем сина Данила Галицького?                                                                    

(Львів) 

12. Найпоширеніша рослина американських пустель? 

                                                                                       (Кактус) 

13.  На яку державу припадає чверть усіх землетрусів у світі?                                                                             

(Японію) 

14.  Закінчить фразу: «ознакою багатства морської фауни є наявність великої 

кількості…»                                        (Акул) 

15.  Які з несприятливих фізико-географічних процесів називають так 

романтично «Білі тигри снігових гір»? 

                                                                         (Снігові лавини) 

 

Ведучий 1. Продовжимо наші змагання «в історії». 

1. Перший вчений давнини, який працював на війну і від війни й загинув?                                                         

(Архімед) 

2. Хто очолив найбільше повстання рабів в Італії? 

                                                                                    (Спартак) 

3. День народження Ісуса Христа?                             (7січня) 

4. Назвіть дату початку Другої світової війни.  

                                                                        (1 вересня 1939) 

5. Яка спортивна гра прийшла до нас з Японії?  (Бадмінтон) 

6. Раніше, купецькі союзи називались гільдіями. А як називали в Росії купця, 

який був вигнаний з гільдії?  

                                                                                (Разгільдяй) 

7. 4 тисячі років тому одним з улюблених ласощів китайських імператорів було 

таке: розтирали рис, змішували його зі збитим молоком, потім робили ще одну 

неважку операцію - і смачне блюдо готове. Як це блюдо називається зараз?                                                

(Морозиво) 

8. На початку 18 сторіччя Олександр Селкірк посварився з командою 

піратського корабля і був висаджений на берег безлюдного острова. Під яким 

іменем він став відомий світу?                                                              (Робінзон 

Крузо) 
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9. У лютому у Рейнській області Німеччини проводиться народне свято «бабин 

бунт». У цей день жінки виходять з дому з ножицями і зрізають ними символ 

німецької чоловічої гідності. Що це?                                       (Краватка) 

 

Ведучий 2. 

10. У 1 ст. н. е. римський імператор увів податок. Після цього з`явився вираз 

«гроші не пахнуть». Що це був за податок?            (На громадські туалети, 

вигрібні ями, тощо) 

11. Назвіть найвідомішого поета Давньої Греції і 2 його твори.                                     

(Гомер, «Іліада» та « Одіссея») 

12.  Римляни були відмінними будівельниками. Який будівельний матеріал 

вони винайшли?                      (Бетон) 

13.  Прізвисько короля Ричарда І?             («Левине серце») 

14.  Найдовша війна в історії людства. Хто з ким воював? 

                                  (сторічна, 116 років, Англія з Францією) 

15.  Який птах, згідно легенди особливо оберігається британськими монархами? 

 (Ворон. Легенда розповідає, якщо ворони покинуть Тауер, англійська монархія 

перестане існувати) 

16.  Він народився в 1769 році на острові Корсика. В 16 років закінчив 

військову Академію в Парижі. У 24 роки - генерал, потім консул та імператор. 

Хто це?       (Наполеон) 

17.  У якому році відбулася Велика Жовтнева Соціалістична революція?                                       

(У 1917р.) 

18.  У середньовіччі на ринках Італії за кожним мінялою були закріплені 

дерев`яні лавки. З часом вони перетворилися на солідні установи, які зберегли 

свою назву. Як вони називаються зараз?                             (Банки) 

19.  Який народний танець є і бойовим мистецтвом козаків? 

                                                                                        (Гопак) 

 

Ведучий 1. Про бойові мистецтва та надзвичайні здібності запорозьких 

козаків розповідає книга Т. Каляндрука «Загадки козацьких характерників»[3]. 

 Січ була справжньою скарбницею давніх військових традицій, котрі 

корінням своїм сягають вглиб тисячоліть. Ця книга присвячена 

малодослідженій сторінці української історії - бойовим мистецтвам. Це історія 

розвитку бойового духу характерників. Тут багато розповідається про 

пластунів. Без перебільшення пластунів можна назвати козацьким спецназом. 

Ця назва походить від слова «пласт» - шар землі. Пластун міг годинами лежати 

в багні, в болоті, в очереті, в чагарнику, по шию в воді, або в талому  снігу, не 

видаючи своєї присутності, ані не викликаючи підозри у ворога. 
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 Відомо, що під час повного місяця магнітні хвилі впливають на стан 

людей і тварин. Козацькі характерники знали таємниці цих явищ і вміли 

користуватися місячними фазами як для входження в змінений стан свідомості, 

наприклад: поранених козаків лікували, вводячи їх в гіпнотичний транс і 

співаючи певні пісні, це дозволяло робити складні операції, витягати кулю з 

тіла, чи складати переламані кістки, не використовуючи при цьому знеболення, 

так і для введення в цей стан інших, наприклад, ворогів.  Саме ці знання давали 

їм змогу «напустити ману», навіяти сон на ворогів, а то й так їх 

загіпнотизувати, що вони, мов вівці, покірно йшли за козаками. Для цього 

існували спеціальні замовляння, використовувалося виття по-вовчому, крик 

пугача, тощо. 

 

Ведучий 2. Великий італійський живописець, скульптор, автор багатьох 

винаходів Леонардо да Вінчі лишив по собі ще й загадкові «Пророцтва». 

Усім відомо, що в записках Леонардо є опис і малюнки ткацького станка і 

друкарської машинки, парашута і гвинтокрила, водолазного костюму, 

підводного човна і танка… 

Ось декілька з його пророцтв: 

   «Видно буде на людях жорстоку хворобу, що вони нігтями будуть розривати 

себе…» (Чесотка). 

    «Люди будуть розмовляти одне з одним з далеких країн і один одному 

відповідати…» (Телеграфний і телефонний зв`язок). 

    «Люди будуть ходити і не будуть рухатися, будуть розмовляти з тими, кого 

немає, будуть чути того, хто не говорить…» (Тут, схоже, в одній фразі 

геніальний Леонардо зміг коротко розповісти про «рухливу доріжку» сучасного 

тренажеру, телефон і енцелограф, за допомогою якого оцінюють активність 

мозку). 

      «Багато буде стрімко рухатись на великих тваринах  на погибель своєму 

життю і назустріч своїй смерті.» (Це короткий опис скачок і різного роду 

гонок). 

       «Видно буде як у повітрі, дуже високо довгі змії змагаються з птахами. 

(Чим не опис атаки літака ракетою класу «земля-повітря»).  

 

Ведучий 1.  А зараз – конкурс «Казковий». 

1. Казкова жінка-льотчиця?                                (Баба - Яга) 

2. У кого перетворилося гидке каченя?               (У лебедя) 

3. Скільки братів було у Котигорошка?                             (6) 

4. Де живуть джини?                                                (У лампі) 

5. Як звали хлопчика, який виріс серед вовків?      (Мауглі) 
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6. За дві копи куплена, на 2 боки луплена?   (Коза-дереза) 

7. Як оживляють сплячих красунь?                  (Поцілунком) 

8.  На чому літає злий чаклун Чорномор?          (На бороді) 

   

Ведучий 2. 

9. Хто подарував людям вогонь?                       (Прометей) 

10. Хто себе витягнув за волосся з болота?     (Мюнхаузен) 

11. Хто стріляє в закоханих людей?                             (Амур) 

12. Скільки прожили разом дід та баба  у казці про рибака та рибку?                                                               

(33 роки) 

13. Хто мав друга на ім’я П`ятниця?            (Робінзон Крузо) 

14. Де жила Снігова Королева?                         (У Лапландії) 

15. Скільки звірів вмістилося у рукавичці?                         (7) 

16. Транспорт, на якому Вінні - Пух летів за медом? 

                                                                    (Повітряна кулька) 

17. Хто полював на сімох козенят?                               (Вовк) 

 

Ведучий 1. Впізнайте літературного героя за предметом (ведучий 

демонструє предмети, аудиторія відгадує героя, автора та назву твору). 

- Сопілка – Лукаш (Л.Українка «Лісова пісня»); 

- Трубка - Шерлок Холмс (А.Конан Дойль «Пригоди Шерлока Холмса»); 

- Панчоха - Пеппі-Довгапанчоха (А.Ліндгрен «Пеппі Довга- панчоха») 

- Горошина – Принцеса (казка «Принцеса на горошині»); 

- Шкарлупа горіха – Дюймовочка (Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка») 

- Яблуко – царівна (О.С.Пушкін «Казка про мертву царівну і 7 багатирів»; 

- Азбука – Буратіно (О.М.Толстой «Золотий ключик, або пригоди Буратіно») 

 

Ведучий 2.   Заочну подорож світом ви можете здійснити, прочитавши 

журнал «Міжнародний туризм», а також зробити для себе нові відкриття.  

Ви знаєте, хто такі троглодити? Про сучасних людей, що живуть у печерах, 

розповідає стаття І. Дудкіна «Троглодити ХХІ століття» (Міжнародний туризм. 

– 2009. - № 3. – С.68 – 71).                                          

Слово  «троглодит» походить від грецького «troglodytes» - той, що живе у 

печері, норі, первісна людина. І в нашому 21 столітті є на планеті місце, де 

люди мешкають у підземеллях. На невисокому плато в горах Матмата на 

випалених сонцем, висушених вітрами землях не помітно жодних ознак життя. 

І серед цього кам`яного безладдя стоїть дивне кладовище. Раз тут хтось 

помирає, значить, тут хтось і живе. Хто ці люди, звідки взялися? 
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Блукаючи схилами, можна натрапити на глибокі та широкі ями, по 

периметру якої на різних рівнях вириті чудернацькі нори-печери. 

Так живуть одні з найдавніших мешканців Північної Африки - бербери. 

Учені не мають однозначної відповіді, чому матматські бербери обрали для 

себе один з найменш сприятливих за погодними умовами куточків і чому вони 

пішли під землю. За однією з версій, віддалений від цивілізованих районів 

гірський масив привабив людей, як чудова схованка від ворогів. За іншою, 

троглодитів привели у глибини суто меркантильні міркування: крейдяні породи 

Матматських гір дуже м`які, тому в них значно легше будувати житло в землі, 

ніж на поверхні. До того ж вирита печера - схрон не лише від ворога, а й від 

тутешньої спеки. У підземних лабіринтах протягом усього року температура 

тримається близько +25 - майже як на всесвітньо відомих Канарських і 

Сейшельських курортах. 

За враженням багатьох мандрівників, побут троглодитів нагадує «життя 

на Місяці». Навколо селища - майже нічого живого: голі, вохряного кольору 

скелі, порожні, всіяні гострим камінням долини, дуже рідко прикрашені 

самотніми кволими пальмами та рештками вигорілої трави. Саме цей 

інопланетний пейзаж свого часу став декорацією для фільмів із славнозвісних 

епопей -       «Зоряні війни» Джорджа Лукаса та «Індіана Джонс» Стівена 

Спілберга. 

 

Ведучий 1. Правда, інколи тут стається диво. Ранньої весни, коли небо 

ощасливить цю стражденну землю хоча б маленьким дощем, безживний край 

стає раєм. Схили гір і долин вмить укриваються неймовірної краси зеленим 

килимом із міріад квітів найрізноманітніших форм і відтінків. Однак це казкове 

царство барв і запахів живе недовго, його безжально знищує вогнедишне 

сахарське сонце - і насіння лежить у грунті до наступного благодатного дощу, 

який можливо випаде лише через роки. 

Архітектурне ноу-хау матматських берберів - ось у чому. На схилі гори, 

яка здалася їм симпатичною, люди копають величезні ями-кратери завглибшки 

і завширшки, як правило, метрів із 10. Водночас прокладають і пологий тунель, 

що сполучає кратер із схилом гори. У стінах тунелю викопують приміщення 

для худоби, а в стінах великого колодязя-ями - доволі просторі кімнати. Ця 

основна будівля може мати 2, 3 і навіть 4 поверхи. Для сполучення між 

поверхами використовують пандуси або драбини з товстих мотузок. 

При всьому треба відзначити - бербери з великою старанністю 

дотримуються, настільки це можливо в їхніх умовах, законів чистоти і 

естетики.  Внутрішнє подвір`я на дні кратерів добре виметене й доглянуте. У 

ньому люди якимось дивом вирощують розкішні пальми і багато квітів. 
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Оздоблюють цей «вестибюль» керамічними виробами та берберськими 

прикрасами. Всі житлові кімнати акуратно вибілені. Над входом намальовані 

риби, очі або «рука Фатьми» - щось схоже на зразок нашої підкови на щастя. 

Особливих проблем з меблями не існує, бо потреби берберів невеликі. 

Заглибини у стінах служать ліжками, а якщо господині знадобиться поличка чи 

ніша, їх легко викопує чоловік. 

Але троглодити дуже бояться дощів. Адже під час сильних злив підземні 

домівки затоплює, їхні стіни обвалюються, вода виганяє сім`ї та худобу на 

вулицю. 

Зараз і в Старій , і в Новій Матматі можна нарахувати понад 700 

«кратерів», у котрих, як і сотні років тому живуть під землею кілька тисяч 

блакитнооких, трохи консервативних, але сильних духом, працьовитих і 

мудрих людей. Вони серед небагатьох в Африці старанно бережуть свої 

стародавню культуру, мову і звичаї. 

 

Ведучий 2. Цією цікавою історією ми закінчимо нашу зустріч. На жаль, не 

всі дісталися фінішу, але багато з вас виявилися «знайками» і зараз переможці 

отримають призи. Бажаємо вам успіхів у навчанні. І пам’ятайте: «Грамоти 

вчиться – завтра знадобиться». 
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